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 /22.7.0 – 0/3/תמצית מסיכום ישיבת ועדת הנהלה וכספים 
 

 : נוכחים מקרב חברי הנהלה
 ראש המועצה   - דני עטר 

 מינהל שירות לתושב' המועצה ור' ר. ס - רמי אלהרר
  נעורה - חאלד חלדי

 רם און  - יוסי ביתן
 כפר יחזקאל  - יצחק שדה חן

 עין חרוד מאוחד - רמון בן ארי
 

 : ברי ההנהלהחסרים מקרב ח
 מינהל פיתוח' המועצה ור' ר. ס - עיד סלים
 בית השיטה  - משה פלד
 גן נר  - מוטי כהן

 ניר יפה  - אבנר חייט
 

 : נוכחים שאינם חברי הנהלה
 יועץ משפטי  - ד אילן מירון"עו
 גזבר המועצה - ואד זועבי'ג

 מהנדס המועצה  - בני סיגל
 מנהלת הלשכה  -שאול  -אלונה סדן

 
 : סדר היוםעל 

 
 . 17.3.08מיום  2/08: םאישור פרוטוקול קוד .1

 .ראש המועצה  -דיווח שוטף   .2

 . 2006לשנת  הצגת דוחות ביקורת משרד הפנים בנושא ועדה מקומית .3

 . 2009דיון בתקציב המועצה לשנת  .4

 .30.4.08פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  הצגת .5
 
 

 .לסדר היום  3לדיון בסעיף   ,יצחק אביעד, ר ועדת ביקורת"לישיבה הוזמן יו**
 :חולק לחברים ***

 . 2002דוחות ביקורת משרד הפנים בנושא ועדה מקומית לשנת  -

 . 2002מסגרת תקציב המועצה לשנת  -

 . /30.4.0פרוטוקול ועדת תמיכות  -
 

 : נדון והוחלט
 

 : 17.3.08מיום  2/08: םאישור פרוטוקול קוד –לסדר היום  1סעיף  .1
 2 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –מנע נ
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 . /17.3.0מיום  /2/0: פרוטוקול קודםועדת הנהלה וכספים מאשרת :  החלטה

 
 :ראש המועצה , דיווח שוטף :לסדר היום  2סעיף  .2

 "בישיבת המליאה הקרובה יוצג בפירוט אתר הסקי  – " שער הגלבוע
 ".שער הגלבוע"המוקם במסגרת פרויקט 

  יוצג במלואו –" בועמפגש הענקים בגל" –פסטיבל הגלבוע לדו קיום ,
 .כולל תכנים בישיבת המליאה הקרובה 

 הקלות בארנונה לעסקים קטנים פרטיים בתחום התרבות – 
הנושא יועלה לדיון . י המועצה "המקיימים פעילות שאינה מתקיימת ע

שתפעל , במליאת המועצה הקרובה וראש המועצה ימליץ להקים ועדה
צעה זו על סוגיותיה המשפטיות ש לבחינת ה"בליווי וסיוע היועמ

 :להצעה זו מספר שיקולים . מליאת המועצה  המלצותיה בפניולהביא 

משפחתונים בכפרים המתקיימים באין . מועדוני נוער -תקדימים כמו -
 .פעוטונים 

 .כעידוד לעסקים קטנים אלה המהווים מקור תעסוקה באזור  -

 .עצה בכללה תחום פעילותם מהווה בפועל הרחבת מוטת פעילות המו -
 :יודגש כי

תופעל רק לאחר , כל החלטה שתקבל מליאת המועצה באשר להקלות -
 . 2009 ץמר

ולקבלת , יקבעו קריטריונים ברורים לגודל העסקים הזכאים להטבה -
 .ההטבה בכלל 

 י כל דרגי הניהול להגדלת "עבודת המטה הנערכת במועצה ע – גיוס משאבים
הצלחה וצפי גידול ההכנסות למועצה  מקורות ההכנסה וגיוס משאבים קוצרת

 .חיובי באופן משמעותי 
 

 .ר ועדת הביקורת "יורד מסדר היום עקב היעדרותו של יו 3נושא 
 

 : 2009דיון במסגרת תקציב המועצה לשנת : לסדר היום  4סעיף  .3
 

 .גזבר המועצה מסביר ומפרט את טבלת הנתונים שחולקה לחברים 
 –זמן שאלות ותשובות  -

 
 .טרם דיון במליאה  30.4.08הצגת פרוטוקול ועדת תמיכות מיום : לסדר היום  5סעיף  .4

 
 .גזבר המועצה מסביר ומפרט את הפרוטוקול שחולק לחברים 

 –זמן שאלות ותשובות  -

תשובה . תיבדק –פניית חאלד חלדי בנושא גידור ותאורת מגרשי כדורגל בנעורה וטייבה  .5
 .י רמי אלהרר "תועבר ע

 
 

 .מנהלת    הלשכה ,  שאול -אלונה סדן:  ום ערכה לפרס    
 
 

 


